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  پیام دبیر سمینار
کـه بـا موضـوعات برگزیـده سـمینارهاي       ،سمینار تازه هاي مهندسی برق و کامپیوتربرگزاري 

به منظور تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد از یک طرف  ،برترکارشناسی ارشد انجام می شود
دانشـجویان تحصـیالت    خصوصاً ،و معرفی موضوعات مهم و جدید تحقیقاتی به جویندگان آن

کار اقدامی شایسته و در خور تحسین اسـت کـه اینـک بـراي     این . صورت می پذیرد ،تکمیلی
-رق و کـامپیوتر برگـزار مـی   دومین بار به همت پژوهش و تحصیالت تکمیلی دانشکده هاي ب

  .شود
دانشجویانی که سمینار آنان بـراي ارائـه انتخـاب    محترم ضمن سپاسگزاري از اساتید راهنماي 

امید است ترتیبی اتخاذ گردد تا بـا   ،ار گروهیو همکاري صمیمانه آنان در این ک ،گردیده است
هـا بـه   هاي پژوهشی دانشکدهکاربردهاي فناورانه فعالیت ،فراگیر نمودن این برنامه هاي علمی

د دانشگاه به رسالت حقیقی خـو  ،فناوري و تولید ،تري ارائه گردیده تا در چرخه علمنحو مناسب
  . باز گردد ،که همانا تولید ثروت از علم است

به امید آن روزي که جهت گیري تحقیقات و نتایج آن در جهـت حـل مشـکالت کشـور قـرار      
  .گرفته و دانشگاه بتواند دین خود را به نظام مقدس جمهوري اسالمی ادا کند

  کمال محامد پور  

  دبیر سمینار  
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  دبیر سمینار
 گروه مخابراتدانشکده برق،   دکتر کمال محامدپور  

  
  )ترتیب حروف الفبابه (کمیته علمی سمینار 

 دانشکده برق، گروه مخابرات  دکتر محمد صادق ابریشمیان 
  برق، گروه کنترل و سیستم دانشکده    دکتر محمد تشنه لب  
  برق، گروه الکترونیک دانشکده  دکتر حسین حسینی نژاد  
  دانشکده کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی    دکتر حسین خواسته 
 گروه الکترونیک دانشکده برق،    دکتر فرشید رئیسی 
 دانشکده برق، گروه قدرت    شکري ... دکتر شکر ا 
  دانشکده برق، گروه کنترل و سیستم    دکتر علیرضا فاتحی 
  دانشکده برق، گروه قدرت  دکتر علیرضا فریدونیان 
  دانشکده کامپیوتر، گروه معماري و شبکه  دکتر عبدالرسول قاسمی 
 مخابراتدانشکده برق، گروه     دکتر کمال محامدپور 
 کینورتاکم هورگ دانشکده مکانیک،    دکتر نجفی اردکانی 
  دانشکده برق، گروه مهندسی پزشکی    دکتر منصور ولی 
  

  کمیته اجرایی
 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده برق  دکتر علی حبیبی بسطامی  
 معاون پژوهش و فناوري دانشکده برق  دکتر امیرمسعود سوداگر  
 با صنعت دانشکده برقکارشناس پژوهش و ارتباط     نرگس ملکی درآباد  
 کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت دانشکده برق    مرتضی اسکندري  
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 برنامه سمینار
  

  303سالن  – 14الی  13:15ساعت انرژي هاي پاك، : نشست اول
  اصغر اکبري ازیرانیدکتر  –دکتر حمید خالوزاده : روساي نشست

  نانوساختارهاي پالزمونیکو CZTSبررسی سلول هاي خورشیدي مبتنی بر  -1
  موتور سیکلت الکتریکی -2
 نیروگاه هاي بادي دریایی -3

  304سالن  – 14الی  13:15ساعت مهندسی پزشکی، : دومنشست 
  تورج امراییدکتر  - توکل پاکیزهدکتر : روساي نشست

 هاي مغزوماشینهاي عصبی درون قشري در واسطهاي رمزگشایی سیگنالبررسی روش -1
 ریزسیستم هاي قابل کاشت در بدن با دنیاي خارجارتباط بی سیم  -2
بررسی روش هاي مختلف طراحی و ساخت سیستم هـاي ثبـت چنـد کانالـه ي صـداي       -3

  تنفس
  304سالن  –15:15الی  14:15ساعت : سومنشست 

  نجفی اردکانیدکتر  -محامدپور کمال دکتر : روساي نشست

 میکروفنیتشخیص هواپیما توسط پردازش صداي ضبط شده آرایه  -1
 هاي هرز با استفاده از ریزموجدفع آفات علف -2
 بررسی پاسخ عایقی در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد آن در تشخیص وضعیت عایق -3
 لهیوسـ  بـه طراحی و ساخت مسافت یاب خودروي روبرو بـراي ترمـز اضـطراري خودکـار      -4

  دوربین و رادار
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  303سالن  –15الی  14:15ساعت شبکه، : چهارمنشست 
  عبدالرسول قاسمیدکتر  -چیترا دادخواه دکتر : روساي نشست

 هاي پیشنهاد دهنده هاي هوشمند در شبکه هاي اجتماعی و سیستم بررسی سیستم -١
 خوددرمانی در شبکه هاي ناهمگن -٢
 هاDERریزي مشارکت واحدها در شبکه هوشمند با در نظر گرفتن  برنامه -٣
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  هاچکیده سخنرانی
  

  ونانوساختارهاي پالزمونیکCZTSبررسی سلول هاي خورشیدي مبتنی بر 
  دکتر نگین معنوي زاده –مهندس حمیده شریف پور 

  
منابع انرژي هسته : منابع مختلفی براي تامین انرژي مورد نیاز بشر وجود دارد از جمله

که هر یک مشکالتی همچون محدودیت منابع، آلودگی و عدم ... اي، گاز، زغال سنگ و 
انرژي خورشید بدلیل فراوان بودن و قابلیت دسترسی مناسب و . را به همراه دارند... دسترسی و

افزاره اي که انرژي خورشید را به الکتریسیته تبدیل . زین مناسبی خواهد بودعدم آلودگی جایگ
می کند سلول خورشیدي نامیده می شود، سلول هاي خورشیدي بر اساس نوع فناوري و 

نسل اول بر پایه سیلیکون بوده که راندمان مناسبی . نسل تقسیم می شوند 3پیشرفت آن به 
لیکون هزینه بر می باشد ، نسل دوم سلول هاي داشته ولی پروسه ساخت کریستال سی

از انواع سلول هاي این نسل، . خورشیدي الیه نازك با هدف کاهش هزینه ظهور پیدا کردند
اشاره کرد،در این  CIGSمیتوان به سلول آمورف سیلیکون، سلول کادمیوم تلوراید و سلول 

راندمان گزارش شده رند ، راندمان و عملکرد بهتري داCIGSنسل از سلول ها، سلول هاي 
که با بهینهسازي آالیش و ضخامت الیه ها می  بوده %25این سلول ها  نمونه آزمایشگاهی

رسید ولی به دلیل سمی بودن و کمیابی ایندیوم و گالیوم به %  30توان به راندمانی نزدیک 
در این سمینار به بررسی سلول هاي الیه نازك . دنبال جایگزین مناسبی بودند

CZTS(Cu2ZnSnS4) پرداخته ایم که می تواند جایگزین مناسبی برايCIGS باشد .
مناسببودن  CZTSماده  cm -1 4 10و ضریب جذب باالي  eV 1.5همچنین شکاف باند 

 CZTSبا اینکه سلول هاي . این ماده براي استفاده در سلول هاي خورشیدي را تایید میکند
دارند و براي افزایش راندمان CIGSکمتر از  را حل کرده ولی راندمانی CIGSمشکل 

یکی از روش هاي افزایش جذب نور استفاده از نانوذرات فلزي با . میتوانجذب نوررا افزایش داد
داراي خواص پالزمونیک ... ذرات فلزي اي همچون طال و نقره و . خواص پالزمونیک است
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ن نوع ذرات که سبب دافعه نور می باشند یعنی خاصیتی شبیه به ایجاد یک میدان اطراف ای
می شود، نانوذرات پالزمونیک سبب پراکنده شدن نور به سمت داخل سلول شده و نقش 
پوشش ضدبازتاب را بازي کرده و بازتاب نور از سطح کمتر شده و بنابراین جریان اتصال کوتاه 

  . افزایش یافته و راندمان نیز افزایش می یابد
  

  موتور سیکلت الکتریکی
  رضا تقی راددکتر حمید –مهندس فراز لطفی 

  

محیطی و صوتی، واز طرفیکمبود مانندآلودگی زیستهاي فسیلیهایناشی از سوختآلودگی
ها، باعث شده تامحققان بسیاري توسعه استفاده از وسایل نقلیه منابع موجود براي این سوخت

در این راستا اولین و . نمایندبا سوخت پاك مانند خودرو و موتورهاي الکتریکی را دنبال 
-ها است که منبع انرژي اصلی شود بحث مدیریت انرژي آنمهمترین موضوعی که مطرح می

منبع انرژي موجود که در وسایل نقلیه الکتریکی . ترین بخش براي دستیابی به این مهم است
با . شودم میهاي اسیدي و لیتیهاي مختلف مانند باترياست شامل باتري در حال استفاده

هاي لیتیم آیون است، ترین نوع باتري در این میان، باتريتوجه به تحقیقات انجام شده متداول
ها توان چگالی انرژي باال نسبت به سایر باتريها را می که بارزترین دلیل انتخاب آن

با گیري در مسافت قابل پیمایش وسیله  ظرفیت انرژي زیاد در حجم کم به طور چشم.دانست
آیون بحث  هاي لیتیمنکته بسیار مهم در مورد باتري.هر بار شارژ کامل باتري تاثیر دارد

ها باید در بازه خاصی از ظرفیتشان استفاده کرد و در صورت از این باتري. ها است حفاظت آن
ها، مسائلی مانندکوتاه شدن طول عمر باتري و کم شدن  استفاده بیش از حد از ظرفیت آن

چنین در صورت شارژ بیش از حد، خطر انفجار براي  هم.شودهامطرح می قابل شارژ آنظرفیت 
ها، براي شخص استفاده کننده خیلی در کنار بحث حفاظتی این باتري. ها وجود دارداین باتري

تمامی این .  مهم است که از مسافت قابل پیمایش وسیله نقلیه الکتریکی خود آگاه باشد
از آنجایی که این . دهدستن مقدار ظرفیت باتري در هر زمان را نشان میموضوعات اهمیت دان

گیري نیست، از نظریه تخمین و فیلترهاي توسعه داده شده پارامتر به طور مستقیم قابل اندازه
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این ابزارها با استفاده از یک مدل ریاضی ظرفیت باتري را در هر . شوددر این حوزه استفاده می
هاي مختلفی  مدل. زنندگیري است، تخمین میژ دو سر باتري که قابل اندازهلحظه از روي ولتا

هاي الکتروشیمیایی و یامدل مدار معادل که در اکثر ها وجود دارد، مانندمدلبراي باتري
در . شودسازي استفاده می، به خاطر سادگی پیادهBMSمدارهاي حفاظتی باتري موسوم به 

باتري و استفاده از آن براي بحث حفاظت و مدیریت انرژي  این ارائه نحوه تخمین ظرفیت
  .توضیح داده خواهد شد

  
  نیروگاه هاي بادي دریایی

  دکتر حمید خالوزاده –مهندس مهسا کشاورز 

  
گیرند به دو بخش ساحلیو دریایی  ها از لحاظ موقعیتی که در آن قرار می توربین

تري در صنعت دارند، ولی به دلیل  قدمت بیشهاي ساحلی  توربین. شوند تقسیم می) فراساحلی(
هاي  اي نه چندان دور، توربین رود در آینده معایبی که به آن اشاره خواهیم کرد انتظار می

اهمیت انرژي . تري را به خود اختصاص دهند دریایی محبوبیت و حتی ظرفیت تولیدي بیش
هاي بادي  از طرفیهرچه نیروگاهبادي در تولید الکتریسیته روز به روز درحال افزایش است و 

تري دارد و خرابی تنها بخش کوچکی از این سیستم  ها هزینه بیش تر باشند، ساخت آن بزرگ
بنابراین با گسترش صنعت بادي، علم . تواند ضررهاي مالی فراوانی را به همراه داشته باشد می

ع پژوهشگران را کند و همین موضو هایی را براي مدیریت هزینه طلب می اقتصاد، روش
هر توربین بادي .ها ارائه دهند هایی براي پایش وضعیت سالمت توربین انگیزد تا روش برمی

به وجود آمدن عیوب .است... شامل اجزاي اصلی مانند تیغه، گیربکس، ژنراتور، یاتاقان، برجو 
ي  ینهتواند عملکرد کل سیستم را دچار مشکل کند و هز فیزیکی در هر یک از این اجزا می

تواند  که در ادامه می(ها  براي مثال خوردگی و یا ایجاد شکاف در تیغه. زیادي به بار آورد
ترین  از رایج) ها شود موجب ایجاد ارتعاش در برج توربین، و در نهایت منجر به شکستن تیغه

هم. ها است ترین بخش مربوط به نگهداري توربین ها پرهزینه عیوب در این عضو و تعمیر آن
چنین شکسته شدن و یا انحراف در محور گیربکس، ایجاد لرزش و یا گرماي بیش از اندازه در 
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هاي بادي، چالش  ها نیز از جمله عیوبی است که در نیروگاه ژنراتور و سایش زودرس در یاتاقان
تاکنون . برانگیز بوده، در نتیجهارائه روشی مناسب جهت پایش این اجزاحائز اهمیت خواهد بود

براي رویت و یا ... کاوي، آنالیز ارتعاش، انتشار آکوستیک و  هاي محدودي از جمله داده روش
در این ارائه ضمن معرفی و مقایسه . اند گیري از وقوع این نوع عیوب به کار گرفته شده پیش
  .شود ها پرداخته می هاي موجود به لزوم بهبود و گسترش آن ترین روش رایج

  
هاي هاي عصبی درون قشري در واسطشایی سیگنالهاي رمزگبررسی روش

  مغزوماشین
  دکتر حسین حسینی نژاد –مهندس مصطفی کجویان 

  
در این ارتباط، . نماید، امکان ارتباط مغز با دنیاي بیرون را فراهم می1ماشین و مغز واسط

فرامین صادر شده توسط مغز استخراج شده و به بخش مربوطه در بدن یا بیرون از بدن اعمال 
تواند  ي دیگر مغز می ها نخاعی شود، بخش-یک فرد دچار مشکل مغزي چنانچه. می شود

تواند یاد  این به آن معناست که شخص می. کارهاي مربوط به بخش آسیب دیده را انجام دهد
هاي  کند و نورون را کنترل کند، مغزش ارتباطات جدیدي ایجاد می نیواسطمغزوماشبگیرد

ماشین براي اهداف صنعتی و درمانی طراحی - هاي مغز امروزه واسط. گیرد جدیدي را به کار می
هاي در مرحله اول سیگنال. هاي مغز و ماشین شامل چند مرحله استطراحی واسط. شوند می

هاي این در مرحله بعد ویژگی. شوندها ثبت میعصبی مربوط به فعالیت هاي الکتریکی نورون
وریتم هاي محاسباتی بتوان رمزگشایی آنها را شوند تا با استفاده از الگها استخراج میسیگنال

هاي عصبی هنگامی که یک شخص دست به عنوان مثالی از رمزگشایی سیگنال. انجام داد
دهد، فرمان هاي صادر شده توسط  قشر حرکتی مغز، مشخصات این حرکت خود را حرکت می

این حرکت توسط  اگر بنا باشد. کنندمانند جهت حرکت، سرعت و شتاب حرکت را کنترل می

                                                             
1
Brain Machine Interface (BMI) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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یک بازوي مصنوعی انجام شود، الزم است سیگنال هاي عصبی صادر شده توسط مغز 
هاي حرکت دست به طور کامل استخراج شده و با مکانیزم مناسب رمزگشایی شود تا ویژگی

 .  به بازوي مصنوعی اعمال گردد
د اول،  ابتدا با در رویکر. هاي عصبی وجود دارددو رویکرد کلی براي رمزگشایی سیگنال
ها تعیین ، الگوي فعالیت هر یک از نورون2هااستفاده از الگوریتم هاي مرتب سازي اسپایک

در این . ها انجام شودشود که رمزگشایی سیگنالها تالش میشود سپس با بررسی این الگومی
موثر در دقت  ها یکی از عواملسازي اسپایکرویکرد کارایی الگوریتم استفاده شده براي مرتب

گیرد ها به صورت تکی مورد مطالعه قرار نمیدر رویکرد دوم فعالیت نورون. رمزگشایی است
ها مورد سنجش قرار می ، فعالیت مجموعه اي از نورون3هایی مانند عبور از آستانهبلکه با روش

که به  هاي این سنجش شامل تعداد دفعات و زمان عبور سیگنال از آستانه استخروجی. گیرد
 .گیردهاي عصبی مورد استفاده قرار میهاي رمزگشایی سیگنالهاي  الگوریتمعنوان ورودي

 

  هاي قابل کاشت در بدن با دنیاي خارجسیم ریزسیستمارتباط بی

  دکتر امیر مسعود سوداگر –مهندس کیوان کرامت زاده 
  

سازي طراحی و پیادههاي وابسته به میکروالکترونیک، امروزه با پیشرفت علم و فناوري
ها در کاربردهاي این سیستم. پذیر شده استامکان4هاي قابل کاشت در بدنریزسیستم

و ) مانند پروتزهاي عصبی(ارتباط با سیستم عصبی، ساخت پروتزهاي پیشرفته مختلفی مانند
یش از پیش مورد استفاده قرار بي پزشکی و علوم پزشکیهاي نوین در حوزهپیشبرد پژوهش

وجود محدودیت در ابعاد ریزسیستم و نیز خطر ایجاد عفونت در بدن،محققین فعال در . اندگرفته
-بی هايسیم و به عبارتی دیگر لینکي مهندسی و پزشکی را به استفاده از ارتباط بیزمینه

                                                             
2
Spike Sorting 

3
Threshold Crossing 

4
Implantable Biomedical Microsystems (IBM) 
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-بخشسیستم قابل کاشت،به منظور کم کردن پیچیدگی و نیز ابعاد ریز . ه استسوق داد5سیم
-در بیرون از بدن قرار می هااین گونه سیستم از واحدهاي پردازش سیگنالهاي قابل توجهی 

از طریق شده ریزسیستم کاشتهعملکردمورد نیاز براي  انرژي الکتریکیعالوه بر آن . گیرند
براي انتقال سیم لینک بیعالوه بر انتقال انرژي، .شودسیستم بیرونی به درون بدن ارسال می

-مورد استفاده قرار مینیز داده به صورت دوطرفه بین ریز سیستم کاشته شده و دنیاي بیرون 
هاي قابل کاشت در بدن، چالش اصلی در ارتباط تر ریزسیستمبا پیشرفت هرچه سریع. گیرد

هاي ستمدر برخی از انواع ریزسی. باشدمی انتقال توان و نرخ تبادل دادهبهبود راندمان سیمبی
 . استبسیار محسوس باالي دادهنیاز به نرخ قابل کاشت در بدن مانند پروتزهاي بینایی 

 کلیي هاي قابل کاشت در بدن به سه دستههاي مورد استفاده در ریز سیتملینک
بین ریزسیستم و دنیاي خارج  باشند که ارتباطهاي سلفی میاول لینکي دسته:شوندتقسیم می

هاي لینک ي دومدسته .پذیردصورت میاز طریق تزویج القایی به کمک میدان مغناطیسی 
هاي مجتمع در آزمایشگاه مدارها و سیستم 2008در سال براي اولین بار که  هستند خازنی

تریکی مابین میدان الک هادر این لینک. خواجه نصیرالدین طوسی ارائه شدندصنعتی دانشگاه 
-می6فراصوتهاي لینک نیز ي آخردسته. شودگرفته میي خازن براي ارتباط به کار دو صفحه

  . پذیردصورت می فراصوتباشند که تبادل توان و داده از طریق امواج فراصوت بین دو مبدل 
سیم مورد توجه یک لینک بی و همچنین ارزیابی عملکرد در طراحیاز جمله نکاتی که 

داده، فرکانس حامل و روش انتقال راندمان انتقال توان، نرخ  توان بهمی گیردمی قرار
 میدانبراي قسمتی از حدود مجاز استانداردرعایت کردن عالوه بر آن، . شاره کردمدوالسیون ا

  .الزامی استگیرد، قرار می هاي ایجاد شده توسط لینکدر معرض میدان که بدن
  

                                                             
5

Wireless Link 
6

Ultrasonic Link 
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ي  طراحی و ساخت سیستم هاي ثبت چند کانالهبررسی روش هاي مختلف 
  صداي تنفس

  دکتر منصور ولی –مهندس محمد کلوشانی 
  

. شـود  هایی است که سبب کاهش طول عمر بیمار می هاي ریوي از پرخطرترین بیماري بیماري
گیـري   بـرداري از ریـه و انـدازه    ها ابزارهاي مختلفـی مثـل عکـس    براي تشخیص این بیماري

ي  ها گوش دادن به صداي ریه بوسـیله  ترین این ابزار یکی از ساده. وجود داردهاي ریوي  حجم
به دلیل مشکالتی مانند وابستگی به قدرت شنوایی پزشک، پاسـخ نامناسـب   . استتسکوپ است

ها امروزه به سمت ثبت  فرکانسی این وسیله، همچنین عدم امکان ثبت و ذخیره و پردازش داده
ي صـداي تـنفس بـه منظـور      همچنین ثبت چنـد کانالـه  .اند آوردهالکترونیکی صداي ریه روي 

هـاي   زمان به اطالعات نواحی مختلف ریوي و ایجاد تصاویر آکوستیکی از ویژگی دسترسی هم
این روش در . تشخیصی از اقدامات نوین در این زمینه است هاي صداهاي ریه به منظور کاربرد

اسکن کامال غیرتهـاجمی اسـت و    CTو  MRIهاي دیگر تصویر برداري مانند  مقایسه با روش
هـاي بـاال و دسترسـی     هاي تعداد دفعات عکس برداري در زمان مشـخص، هزینـه   محدودیت

مکـان تصـویر بـرداري دینامیـک و     عالوه بر ایـن ا . هاي اورژانسی را ندارد مشکل در موقعیت
هـاي   هدف از این مطالعه بررسی روش. آنالین از روند تنفس نیز از مشخصات این روش است

هـایی بـا ایـن منظـور      ثبت تک کاناله و چند کاناله الکترونیکی صداي ریه و طراحـی دسـتگاه  
ول طراحـی  هاي انجام شده قبلی نقاط ضـعف و قـوت همچنـین اصـ     ما با مطالعه کار. باشد می

  .ایم دستگاه مناسب را مورد بررسی قرار داده
  

  شخیص هواپیما توسط پردازش صداي ضبط شده آرایه میکروفنیت

  دکتر کمال محامدپور –مهندس ابوالفضل اخباري 
در این گزارش چگونگی تشخیص هواپیما به وسیله پردازش صداي آن شرح داده می شود که 

یتی می تواند در فرودگاه ها نیز به منظـور ثبـت زمـان تـردد     عالوه بر کاربردهاي نظامی و امن
از آنجا که در محیط هاي عملی بـاد شـدید یـک چـالش اساسـی      .هواپیماها به کار گرفته شود
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ایجاد می کندابتدا سعی می کنیم با انتخاب میکـروفن مناسـب و اسـتفاده از آرایـه میکروفنـی      
را بکاهیم و سپس با مقایسه دو نوع میکروفن  دیافراگم کوچک تا حد امکان اثرات ناشی از آن

و چیدمان متفاوت، برتري طرح پیشنهادي را نشان می دهیم و در ادامه الگوریتم طبقـه بنـدي   
شامل ضرایب کپسترال فرکانسی مل و مدل اختالط گوسی را تشریح کرده و سپس با ترکیـب  

چیـدگی کـم، یـک سیسـتم     آرایه میکروفنی دیافراگم کوچک و الگـوریتم طبقـه بنـدي بـا پی    
ابتداییبراي تشخیص هواپیما را ارائه داده و نهایتا براي نشان دادن بهینه بودن این طرح، نتایج 

  .به کار گیري آن را در محیط هاي عملی ارزیابی و با سایر روش ها مقایسه خواهیم نمود
 

  ي هرز با استفاده از ریزموجها علفدفع آفات 
  دکتر هادي علی اکبریان –مهندس میثم بهزادي 

 

و در بـین   نـد یآ یمعوامل خسارت در مزارع کشاورزیبه حساب  نیتر مهمي هرز یکی از ها علف
ي متـداول  ها روشدر . رسانند یمآسیب را  نیتر شیبعوامل خسارت بر محصوالت کشاورزي ، 

 هـا  روشکه ایـن   روند یمزنی از بین  ي هرز پس از جوانهها علفي هرز ، ها علفو موجود دفع 
استفاده شـود تـا    ها روشو باید سالیان متوالی از این  گذارد یرنمیتأثي هرز ها علفبر بانک بذر 

ي مرسـوم ماننـد   هـا  روشعالوه بر این برخی از ایـن  .را از بین ببرد ها آنشاید بتواند بانک بذر 
علـف هـرز   در دفـع  .روش شیمیایی براي سالمتی انسان و محیط زیست مخاطره آمیـز اسـت  

در این روش بذر علف هرز موجـود  .شود یمتوسط ریزموج از گرمایش الکترومغناطیسی استفاده 
  .دهد یمزنی خود را از دست  و قدرت جوانه ندیب یمطور مستقیم آسیب  در خاك به

  

بررسی پاسخ عایقی در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد آن در تشخیص 
  وضعیت عایق

  اصغر اکبري ازیرانی دکتر –مهندس رضا سرگزي 
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ایـی   هاي قدرت با عایق کاغذ و روغن به طور فزآینده ها و ترانس تخمین وضعیت عایقی ژنراتور
هـا اهمیـت پیـدا کـرده      ها و همچنین به منظور تست کیفیت در کارخانه براي انواع فرسوده آن

عـث گسـترش   هاي پیشرفته، قابل اطمینان و در عین حال کـاربردي با  تقاضا براي روش. است
هاي قدیمی  در این میانامروزه روش. گیري پاسخ عایقی تجهیزات شده است هاي اندازه تکنیک

هـاي جدیـدتر کـه شـامل      گیري ولتاژ برگشتی عـایق منسـوخ شـده اسـت و روش     مانند اندازه
گیري جریان پوالریزاسیون و دیپالریزاسیون و همچنین پاسخ عایقی در حـوزه فرکـانس    اندازه

هاي مدلسازي عایق  بدین سبب در این سمینار ضمن مرور انواع روش. تر است متداولباشد  می
هـا بـراي تخمـین وضـعیت      و پاسخ عایقی در حوزه زمان و فرکانس، مزایاي جدیـدترین روش 

  .عایقی تجهیزات بررسی شده است
  

طراحی و ساخت مسافت یاب خودروي روبرو براي ترمز اضطراري خودکار 
  و رادار دوربین لهیوس به

  دکتر نجفی اردکانی -مهندس حمیده انصاریان –مهندس میالد آبائی راد 
  

ي گونـاگون  ي جدید است که استفاده از آن در وسایل نقلیـه فنّاورترمز اضطراري خودکار یک 
کند و اگـر راننـده   را نظارت می رو روبهشرایط ترافیک  AEBيها دستگاه.در حال افزایش است
 AEBيهـا  دستگاه. نمایدپاسخگو نباشد، اقدام به ترمز گرفتن خودکار میدر شرایط اضطراري 

ها محیط اطـراف را بررسـی    یآن لهیوس بهکنند تا ي رادار و لیدار استفاده میگرها حساز دوربین،
هــاي حســگررا ي پیچیــده دادههــا تمیالگــور. کــرده و تهدیــدات احتمــالی را شناســایی کننــد

هـاي مربـوط بـه    اي برخورد را تشخیص دهند و با توجه به دادهکنند تا شرکمی لیوتحل هیتجز
کنند و بنابراین از بـروز حادثـه   ي نقلیه سرعت و موقعیت نسبی آن دو را تعیین میمکان وسیله

 العمـل  عکـس اگر شرایط اضطراري شناسایی شود و راننـده نسـبت بـه آن    . شود جلوگیري می
بنـابراین  ؛گیردخودکار ترمز مـی  صورت بهه و وارد عمل شد AEBمناسبی نشان ندهد، سیستم 

  .یابدگیرد و یا خسارات حاصل از برخورد کاهش مییا برخوردي صورت نمی
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هاي پیشنهاد  هاي هوشمند در شبکه هاي اجتماعیو سیستم بررسی سیستم
  دهنده 

  دکتر چیترا دادخواه –مهندس مصطفی خلجی 
    

) که عموما فردي یا سـازمانی هسـتند  (هایی  شبکه هاي اجتماعیساختاري اجتماعی است که از گره
که توسط یک یا چنـد نـوع خـاص از وابسـتگی، ماننـد ایـده هـا و تبـادالت مـالی، دوسـت هـا،            

، به هم متصل هستند،تشـکیل شـده   )اپیدمولوژي(خویشاوندي، لینک هاي وب، سرایت بیماري ها 
هم اکنـون  . ز خدمات شبکه هاي اجتماعی روز به روز محبوبیت بیشتري پیدا میکنداستفاده ا. است

و موتورهـاي  MSNیـا   Yahooهاي بزرگی مثـل   سایت هاي شبکه هاي اجتماعی، بعد از پرتال
  .اند جستجو مثل گوگل، تبدیل به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی شده

را به عنوان فرصتی مناسب پیش روي کاربران قرار  درحال حاضر، اینترنت حجم فراوانی از داده ها
داده است،درصورت نبود مدیریتی کارآمد برروي انبوه داده هاي در دسترس، این امتیاز خود مـانعی  

به طوري که امروزه باتوجه به حجم روز افزون داده و اطالعات، نیاز بـه  . براي پیشرفت خواهد بود
ان به سمت کاال و سرویس مورد نظر را داشته باشند، بیش از هایی که توانایی هدایت کاربر سیستم

سیستمهاي هوشـمندي هسـتند کـه درفضـاي      ،هاي پیشنهاد دهنده سیستم.شود پیش احساس می
اینترنت با شناسایی عالیق و اولویتهاي کاربر، اطالعـات موجـود را پـاالیش کـرده و پیشـنهادات      

سیستمهاي پیشنهاد دهنده ابزاري بـراي  . کنند ئه میمناسب را به تک تک یا گروهی از کاربران ارا
شوند وبا اسـتفاده از سیسـتمهاي    توانمند کردن کاربران در بهره برداري از فضاي وب محسوب می

پیشنهاد دهنده، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوي عادي، دسترسی بـه  
دنیـایوب، آمـوزش الکترونیکـی، افـزایش ارتبـاط و      با رشد روز افزون تجـارت در . آنها میسر نیست

هاي اجتمـاعی، لـزوم طراحـی و پیـاده سـازي چنـین        اشتراك کاربران با یکدیگر و پیدایش شبکه
اند که  هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته هایی غیرقابل انکار است، به این منظور تکنیک سسیتم

هدف اصلی . یش همکارانهو پاالیش محتوا محورهستنداکثریت آنها برپایه دو رویکرد مبتنی بر پاال
معیـار هـاي   . ها افزایش دقتدر پیشنهاداتی است که به کاربران خود مـی دهنـد   تمامی این تکنیک

  .غیر قابل انتظارنیز در این حوزه قابل بررسی می باشد، جدید بودن: دیگري از جمله
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  هاي ناهمگن خوددرمانی در شبکه
  دکتر عبد الرسول قاسمی –برومندي فاطمه مهندس 

  

یک بستر مناسب براي پاسـخ بـه تقاضـاي     عنوان بههاي ناهمگن  پیشرفته، شبکهLTEدر استاندارد
هـاي   هاي ناهمگن از فناوري در شبکه ازآنجاکه. سیم معرفی شده است روزافزون نیاز به اینترنت بی

هـاي مختلفـی مثـل     معمـاري  شـود و استفاده می GSM ،LTE ،UMTSدسترسی متفاوت مانند 
هاي ماکرو، پیکو، فمتو و رله در کنار هم قرار دارند، تأمین کیفیـت سـرویس بسـیار پیچیـده      سلول

هاي عملیـاتی و  این در حالی است که عالوه بر تأمین کیفیت سرویس، باید کاهش هزینه. شود می
هاي ناهمگن بسـیار  داف در شبکهدر این شرایط رسیدن به این اه. قرار داد مدنظراي را نیز  سرمایه
ها، خودکار کردن فرآینـدهاي شـبکه و بـه عبـارتی      حل مقابله با پیچیدگی راه. تر خواهد شد پیچیده

ده کـه توانـایی    سازمان هاي خود یابی به این مهم، شبکه براي دست. مختار شبکه است مدیریت خود
ده،  ي خودسـازمان هـا  شـبکه . هسـتند  نظرمـد سازي و خوددرمانی را دارند،  پیکربندي، خودبهینه خود

کـارگیري   اي را بـا بـه   هاي سـرمایه  هاي عملیاتی را با خودکار کردن کارهاي دستی و هزینه هزینه
وري را  کنـد و بهـره   تـر مـی   دهد، مدیریت شبکه را راحـت  مناسب عناصر و منابع شبکه کاهش می

ایـن توابـع   . افت و یا قطع سرویس استخوددرمانی، شامل توابعی براي مقابله با . دهد افزایش می
  .یابد یزمی را براي جبران اشکال میمکاندهد و سپس  اشکال را تشخیص می

چنین ممکن است اشـکال بـه دلیـل    افزاري باشد، هم م افزاري یا نر تواند سخت اشکال در شبکه می
هـایی کـه    شـبکه  در. اشتباه در پیکربندي، وقوع تداخل وبروز مشکل در پوشش سلول به وجود آید

شود، کاربران تا هنگام شناسایی و برطرف شدن  دستی انجام می صورت بهها مدیریت و نگهداري آن
درمان، هنگام بـروز   هاي خود علت قطع سرویس یا اشکاالز دریافت آن محروم هستند، اما در شبکه

ـ  تاکنون مطالعات پیرامون خـود .اشکال یا قطع سرویس، سعی بر جبران آن است انی بیشـتر در  درم
هـاي همگـن در    هـاي خوددرمـانی شـبکه    اسـتفاده از روش . هاي همگن بوده اسـت  ي شبکه حوزه
هاي پیکو و فمتو نسـبت بـه مـاکرو بسـیار زیـاد       هاي ناهمگن ممکن نیست زیرا تعداد سلول شبکه
د هاي همگن به کار گرفته شود، سربار شبکه زیـا  درمانی در شبکه هاي مرکزي خود اگر روش. است
هاي  سلول ،هاي ماکرو خالف سلول همچنین بر. یابد شود و در نتیجه کیفیت سرویس کاهش می می
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و  توان تصمیم گرفت ها نمی آن دریافتی از اساس آماربرتر تعداد کاربران بسیار کمی دارند و  کوچک
شوند و از  ي ماکرو متصل می هاي پیکو و یا فمتو به ایستگاه پایه کاربران با قطع سرویس در سلول

در این سمینار سه رویکـرد تـوزیعی، متمرکـز و مشـارکت      .خبر خواهند ماند قطع در سلول خود بی
در رویکـرد تـوزیعی   . هاي ناهمگن بررسیشده اسـت  ي خوددرمانی در شبکهمحلی براي حل مساله

در رویکـرد متمرکـز   . سربار کم است اما همچنان مشکل پراکنـدگی اطالعـات آمـاري وجـود دارد    
در رویکـرد  . یابـد  شود اما سربار شـبکه افـزایش مـی    مشکل پراکندگی اطالعات آماري برطرف می

ي  مشارکت محلی سربار شبکه کم استو به دلیل استفاده از اطالعات آماري چنـد سـلول در حـوزه   
  .شود همکاري یکدیگر بر مشکل پراکندگی اطالعات غلبه می

  

  هاDERند با در نظر گرفتن ریزي مشارکت واحدها در شبکه هوشم برنامه

  دکتر مسعود علی اکبر گلکار –مهندس محمد قلجه اي 
  

هدف از برنامه ریزي مسئله ي مشارکت واحدها تعیین وضعیت بهینه ي ورود و خروج 
واحدهاي حرارتی  و توان تولیدي آنها در هر ساعت است به گونه اي که هزینه ي تولید کمینه 

امنیت شبکه مانند توان عبوري از خطوط و ولتاژ باس بارها مسئله در نظر گرفتن قیود . گردد
ي با پیشرفت و توسعه. مذکور را به مسئله ي مشارکت واحدها با قیود امنیتی تبدیل می کند

ي مشارکت واحدها براي شبکه هاي هوشمند مورد روزافزون شبکه هاي هوشمند تعمیم مسئله
از جمله اجزاي شبکه ي . م قدرت واقع شده استتوجه پژوهشگران و بهره برداران سیست

توان به  منابع انرژي توزیع شده هوشمند که در حل مسئله ي مشارکت واحدها تاثیر گذارند می
)٧DERs (اشاره کرد.  

ها با توجه به تغییرات و   DERپیدایش شبکه هوشمند سبب فزونی اتکا و اعتماد به
هاي موجود در صنعت برق سنتی به عنوان نیاز به اقتصاد بهتر و سیستم قدرت  چالش

                                                             
7-Distributed Energy Resources 



 1395آذرماه  22  دومین سمینار دانشجویی تازه هاي مهندسی برق و کامپیوتر

18 

 

ها مرجع تولید انرژي عظیمی به منظور کاهش مشکالت  DER. تر، گردیده است اطمینان قابل
  .باشند ناشی از محدودیت منابع تولید انرژي، افزایش تقاضاي انرژي و قیمت انرژي می

سازي ترکیبی بسیار پیچیده به منظور یک مسئله بهینه) UC(ریزي مشارکت واحدها  برنامه
باشد که روشن و خاموش بودن مناسب واحدها  برداري روزانه سیستم قدرت می طراحی و بهره

و همچنین پخش بار بهینه و میزان توان واحدهاجهت کمینه کردن هزینه و ارضا قیود تعادل 
  . کند برداري را حل می قیود بهرهتوان، رزرو، و 

یابند  ها دز شبکه قدرت، میزان منابع تولیدي براي تأمین بار افزایش می DERبا در نظر گرفتن
طرفه  و سیستم قدرت از حالت سنتی شامل واحدهاي حرارتی بزرگ با جهت شارش توان یک

بادل توان دو طرفه تر با ت تر و ایمن از سمت تولید به مصرف به سوي یک سیستم اقتصادي
عالوه بر این، . گردد برداري بهینه از شبکه می کند و سبب بهره بین تولید و مصرف حرکت می

ها در مسئله مشارکت واحدها یک مسأله چالش برانگیز به دلیل ماهیت تصادفی و  DERورود
ها در  DERدر نظر گرفتن  بنابراین. باشد غیر خطی قیود و تابع هدف و همچنین تعدد قیود می

برداري مناسب از شبکه قدرت  ریزي مشارکت واحدها یکی از مسائل مهم در  بهره برنامه
گران برق جهت در مسائل مذکور یک چالش جدید براي صنعت. باشد تجدید ساختار یافته می

برداري این  یرشان در کنار واحدهاي حرارتی و نحوه بهرهمتغها و طبیعت  DERنظر گیري 
  .کند می منابع ایجاد

  :توان به صورت زیر دسته بندي کرد را می) DERs(هاي انرژي توزیع شده به طور کلی فناوري
  )CHP(هاي تولید همزمان برق و حرارت  سیستم
 )WECS(هاي تبدیل انرژي بادي سیستم

  )PV(هاي سلول خورشیدي  سیستم
  دیگر منابع انرژي تجدید پذیر

 سازي ادوات ذخیره

  اربرنامه پاسخ گویی ب
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